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EXPEDIENTE

Unificados presente nos atos de rua, em defesa dos direitos das 
mulheres

SE OS DESAFIOS SÃO GRANDES, NOSSOS 
SONHOS E LUTAS SÃO AINDA MAIORES
do Unificados

Desde 1995, quando co-
meçamos a articular a uni-
ficação das ações sindicais 
dos/as trabalhadores/as 
químicos e farmacêuticos 
das fábricas localizadas em 
Campinas e Osasco, tínha-
mos clareza dos desafios 
que teríamos que superar.  
Existiam diferenças nas rea-
lidades vividas pelos/as tra-
balhadores/as destas duas 
regiões e, consequente-
mente, nas práticas e ações 
sindicais. Mas, havia um 
ponto em comum, tão impor-
tante, que foi o responsável 
por transformar o sonho de 
unificação em realidade: a 
concepção de mundo a partir 
do respeito, desejo de justiça 
e igualdade.

A partir disso, com de-
mocracia e transparência, 
criamos as condições ne-
cessárias para lutar em 
defesa dos direitos em 
cada uma das fábricas loca-
lizadas em nossas regiões, 
sem nunca perder de vista 
a urgente necessidade de 
mudar o mundo.

Somos referência
Passados 22 anos das 

primeiras articulações pela 
unificação e 15 anos de sua 
efetivação, podemos dizer 
que este passo foi acer-
tado. Graças à união de 
forças, nossa luta tem sido 
vitoriosa. Nossas conven-
ções coletivas de trabalho 
são consideradas exemplo 
para outras categorias 
profissionais, por trazerem 
cláusulas que garantem 
direitos a mais, além da-
queles que são previstos 
pelas leis trabalhistas.

Somos também refe-
rência na luta em defesa 
da saúde e meio ambiente, 
travando batalhas histó-
ricas como a condenação 
das multinacionais Shell/
Basf, o combate e preven-
ção às LER/DORTs (Le-
sões por Esforço Repetiti-
vo), a luta por humanização 
das perícias médicas feitas 
pelo INSS (Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social), 
entre tantas outras. Tive-
mos importante papel na 
construção da Intersindical 
– Central da Classe Tra-

balhadora- uma central de 
luta, sem rabo preso com 
governos e patrões.

Lutas populares
Somos um sindicato que 

jamais abandonou as lutas 
sociais, porque nosso pro-
jeto maior é acabar com a 
exploração, com a injustiça 
e opressão causadas pelo 
sistema capitalista. É por 
isso que nos somamos às 
lutas de vários movimentos 
populares e integramos a 
Frente Povo Sem Medo, 
que reúne trabalhadores 
sem teto, sem terra, estu-
dantes, partidos de esquer-
da, entre outros lutadores.

Os desafios da conjun-
tura político-econômica 
nacional e internacional são 

imensos. Tem ganhado es-
paço e projeção uma con-
cepção de mundo egoísta, 
preconceituosa, intolerante 
e antidemocrática.  Justa-
mente o inverso de nossa 
concepção de mundo. Se 
olharmos para o Brasil, 
o “governo” Temer nada 
mais é do que resultado 
de um golpe à democracia 
articulado pela elite econô-
mica mundial para trazer de 
volta, à força, um projeto 
ainda mais neoliberal ao 
país, com a rapidez que 
queriam os patrões.

Em defesa de direitos
O resultado agora é a 

aplicação de sucessivas 
medidas que visam retirar 
direitos históricos afetan-

do em cheio a população 
brasileira. A reforma tra-
balhista, por exemplo, pre-
tende aumentar a jornada 
para até 12 horas, parcelar 
as férias em três vezes, 
implantar de banco de ho-
ras, terceirização em todos 
os setores e ainda, que-
brar a Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) 
como parâmetro mínimo 
de direitos.

Na Previdência, a pro-
posta de reforma é, na 
realidade, uma receita para 
os/as trabalhadores nunca 
mais se aposentarem. É o 
desmonte do caráter so-
cial da Previdência. É um 
verdadeiro roubo se consi-
derarmos tudo o que cada 
trabalhador já contribuiu 
e que não poderá usufruir 
ao envelhecer, caso esta 
reforma seja aprovada. O 
governo manipula desca-
radamente os dados da 
Previdência para justificar 
o ataque que recai sobre 
a classe trabalhadora, a 
população mais pobre e que 
mais precisa dos benefícios.

Avançar, sempre!
Todo este projeto é 

tocado por políticos ali-
nhados aos interesses do 
capital  nacional e interna-
cional que querem manter 
e aumentar seus lucros a 
qualquer custo. Querem a 
manutenção dos privilégios 
de sempre, sugando o País 
por meio da exploração, 
corrupção e, claro, com 
privatizações, entrega de 
riquezas ao capital inter-
nacional com o mínimo 
de políticas sociais.  Se 
os desafios são imensos, 
nossa utopia é ainda maior. 
E a utopia, nas palavras do 
escritor Eduardo Galea-
no, serve justamente para 
isso: nos fazer caminhar. 
Marcharam milhões de mu-
lheres pelo mundo contra 
Donald Trump, marchamos 
no Brasil junto com lutado-
res de todas as gerações 
contra o golpe, contra a 
exploração e contra a into-
lerância. A resistência está 
no D.N.A do Unificados. 
Seguimos em luta!

Construímos a Intersindical CCT e inseridos nas batalhas 
nacionais como a luta contra a terceirização

Nilza Pereira durante o ato de 1º de maio - Dia Internacional do 
Trabalhador, em 2016

Dirigente Arlei Medeiros no lançamento da Frente Povo Sem 
Medo em Campinas no ano passado
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Hospital flutuante que atenderá 
população que vive próxima 
ao rio Amazonas será possível 
graças à indenização do caso 
Shell/Basf

do Unificados

Ao derrotar as multi-
nacionais que colocaram 
o lucro acima da vida, os 
ex-trabalhadores Shell/
Basf e Unificados pres-
taram grande contribui-
ção a diversos projetos 
voltados à saúde pelo 
Brasil. O mais recente 
projeto selecionado pelo 
Ministério Público do Tra-
balho para receber parte 
da verba indenizatória por 
Danos Morais Coletivos 
é o barco-hospital, que 
atenderá quase 700.00 
pessoas que vivem em 

Vitória contra Shell Basf garante 
barco hospital na Amazônia

Presidente do TRT 15ª Região Lorival Ferreira dos Santos formalizou a transferência de parte 
da verba de indenização por danos morais coletivos do acordo judicial do caso Shell/Basf para 
viabilizar o barco-hospital.

doria Regional do Trabalho 
em Campinas (PRT-15) 
em outubro passado e na 
ocasião foi prestada uma 
homenagem às vítimas 
da contaminação causada 
pelas multinacionais. Após 
um momento de oração e 

mais de 1.000 comunida-
des ribeirinhas ao longo 
de 12 municípios cortados 
pelo Rio Amazonas.

O projeto idealizado 
pela Fraternidade São 
Francisco de Assis na 
Providência de Deus uti-
lizará R$ 24,5 milhões da 
indenização de R$ 200 
milhões por danos morais 
coletivos, conforme pre-
visto pelo maior acordo da 
História da Justiça Traba-
lhista. Com o hospital flu-
tuante será possível ofere-
cer à população que tinha 
acesso precário à saúde 
uma estrutura completa 

com consultórios médico, 
odontológico, oftalmológi-
co, centro cirúrgico, salas 
de vacinação, medicação, 
leitos de enfermaria, equi-
pamentos para exames 
como raio-X, ultrassom, 
mamógrafo, ecografia, 
equipamentos para exa-
mes cardiológicos, entre 
outros. 

O cheque foi entregue 
à entidade pela Procura-

Se por um lado a luta 
dos ex-trabalhadores 
Shell/Basf mostrou ao 
mundo o D.N.A preda-
dor da Shell, que trouxe 
para o Brasil a produção 
de agrotóxicos proibi-
dos nos Estados Uni-
dos e Europa causando 
danos irreparáveis, por 
outro lado, esta história 
é esquecida pelo go-
verno brasileiro quando 
o assunto é a entrega 
das reservas de Pré-Sal 
(reservas de petróleo 
no subsolo oceânico) 
para esta multinacional 
anglo-holandesa. 

Michel Temer alterou 
as regras dos leilões 
acabando com a obriga-
toriedade da Petrobrás 
comandar a exploração 

Temer quer entregar nosso 
petróleo à poluidora Shell

destas reservas. O plano 
de Temer é entregar de 
mão beijada, até o final 
de junho de 2017, novas 
áreas do pré-sal para 
que empresas explorem 
integralmente, sem a par-
ticipação da Petrobrás. 
Entre as empresas in-
teressadas está a Shell 
que já controla o pós-sal 
(camada mais superficial 
no subsolo oceânico) de 
uma das quatro áreas 
que o governo pretende 
leiloar, que é reserva de 
Gato-do-Mato, localizada 
na Bacia de Campos, no 
litoral fluminense, onde a 
multinacional tem 80% da 
participação. 

O governo brasileiro 
tem se reunido com os pre-
sidentes da Shell e ajusta-

do tudo aos interesses 
do capital internacional. 
Quando a fábrica po-
luidora foi instalada em 
Paulínia na década de 70 
também havia a promes-
sa de “investimento”, 
“geração de empregos” 
e o que vimos foi o lucro 
sendo colocado acima 
da vida.  Agora, a prin-
cipal riqueza do Brasil 
poderá ser entregue a 
quem justamente causou 
danos irreparáveis ao 
meio ambiente em nosso 
país. Será que isto seria 
permitido na Inglater-
ra ou na Holanda, por 
exemplo? O Unificados 
está em luta contra as 
medidas entreguistas 
deste governo e em de-
fesa da Petrobrás.

Unificados 
no combate 
às LER/
DORTs

A data 28/02 marca o 
Dia Mundial de Combate 
às LER/DORTs (Distúrbios 
Osteo musculares Relacio-
nados ao Trabalho). Esta 
sigla reúne uma série de 
doenças caracterizadas por 
dor crônica que atingem 
principalmente os membros 
superiores (dedos, mãos, 
punhos, antebraços, om-
bros e braços), membros 
inferiores e coluna vertebral 
(pescoço, coluna toráci-
ca e lombar), decorrentes 
de sobrecarga do sistema 
músculo-esquelético cau-
sadas pelo trabalho.

A data de combate foi 
criada pela OIT (Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho) para a conscientização 
deste que se tornou o prin-
cipal foco de adoecimento 

silêncio, os presentes de-
positaram rosas brancas 
em vasos  em memória 
aos mais de 60 ex-traba-
lhadores que morreram, 
vítimas da contaminação 
causada pela Shell/Basf 
em Paulínia.

de trabalhadores. E isso 
ocorre devido ao modo de 
trabalhar imposto pelo sis-
tema capitalista. Redução 
no número de trabalhadores 
e aumento da produtividade 
à base de pressão e ritmo 
acelerado são condições 
impostas pelos patrões e 
que levam ao adoecimento. 

O Unificados dedica es-
pecial atenção a esta ver-
dadeira epidemia que afeta 
também os/as trabalhado-
res químicos e farmacêu-
ticos. Reunimos em uma 
cartilha sobre LER/Dorts 
orientações importantes 
para a prevenção e também 
sobre os direitos de quem já 
adoeceu. Você pode solicitá-
-la ao sindicato ou acessá-la 
em nosso site.
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Mobilização 
na porta 
das fábricas 
resultou em 
reajuste sem 
parcelamento

Sindicato fecha reajuste 100% em 
115 empresas de Campinas e Osasco

do Unificados 

O Unificados fechou 
acordo em 115 empresas 
nas regiões de Campinas 
e Osasco garantindo aos 
trabalhadores o reajuste 
de 8,5% inteiro na data 
base 1º de novembro. A 
conquista é resultado da 
pressão na porta das fá-
bricas, com assembleias 
constantes atrasos de jor-
nada e engajamento dos/
as companheiros/as nas 
mobilizações organizadas 
pelo sindicato durante toda 

a campanha salarial.
Apenas para citar alguns 

exemplos, o reajuste integral 
foi conquistado na Merial 
Saúde Animal (Campinas e 
Paulínia), Solven Solventes 
e Químicos Ltda (Hortolân-
dia), Adere Produtos Auto 
Adesivos Ltda (Sumaré), 
Parafix Ind. e Com. de Fitas 
Adesivas Ltda (Valinhos), 
Natura Ind. Comércio de 
Cosméticos Ltda (Caja-
mar), Grupo Mebrasi (Co-
tia), Devintex Cosméticos 
Ltda (Jandira), Hinode Ind 
e Com. de Cosméticos Ltda 
(Barueri), entre outras.

 A Braskem  (Paulínia) 
também aplicou os 8,5% de 
reajuste, após a pressão. 
Vale lembrar que no ano 
passado, a empresa tentou 
impedir a ação sindical do 
Unificados, alterando ar-
bitrariamente o horário de 
entrada de trabalhadores 
do administrativo, impedin-
do-os de ouvir as informa-

Pressão continua nas fábricas 
pelo reajuste integral!

Justamente as empre-
sas maiores e que con-
tam com representação 
na mesa de negociação 
foram as que se negaram 
a aplicar o reajuste 100% 
e insistiram na proposta de  
parcelamento. 

Diante disso, a Regional 
Campinas do Unificados se 
recusou a assinar a Con-
venção Coletiva e os pa-
trões instalaram o dissídio, 
que é quando a discussão 
é levada para a Justiça do 
Trabalho decidir. Uma 1ª 
audiência foi realizada no 
2º Tribunal Regional do 
Trabalho, em São Paulo no 
final do ano passado, po-
rém sem acordo. Agora, é 
necessário continuar a luta 
nas fábricas e aguardar o 
desenrolar do processo na 
Justiça.

O fato é que o argumen-
to usado pelos patrões para 
não aplicar o reajuste 100% 
em novembro era o de 
que as empresas menores 
teriam muita dificuldade. 
A conquista do reajuste in-
tegral por meio de acordos 
em 115 empresas, algumas 
com aumento real inclusive, 

OLHO NA FÁBRICA
BRIGADISTAS DA ADERE CONQUISTAM CESTA BÁSICA

Os trabalhadores brigadistas da Adere Produtos 
auto Adesivos Ltda, de Sumaré, conquistaram o di-
reito de receber uma cesta básica pelo exercício da 
função. Esta era uma reivindicação dos companheiros 
brigadistas e ela foi apresentada no ano passado pelo 
representante dos trabalhadores na Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa), que também é 
dirigente do Unificados, José Pereira Filho. A negocia-
ção resultou no benefício que passa a ser concedido 
independentemente de falta ou atestados, conforme 
a reivindicação dos brigadistas.

derruba esta tese.

Rhodia: pura contradição
A Solvay Rhodia, em 

Paulínia é uma das empre-
sas que teria total condi-
ções de aplicar o reajuste 
integral, mas não o fez.  
No final do ano passado, 
circulou a mídia a notícia de 
que o grupo belga Solvay, 
prevê expansão de até 10% 
das receitas no Brasil para 
este ano. O presidente do 
grupo na América Latina, 
José Borges Matias, afir-
mou ao Valor Econômico 

que que a operação brasi-
leira deve reportar receitas 
de 900 milhões de Euros 
em 2016. 

Para se ter uma ideia, 
o parcelamento do rea-
juste representaria para 
a multinacional belga uma 
“economia” que represen-
ta 0,04% do faturamento 
total da empresa no Brasil 
em 2015. Para o Unifica-
dos, se tem dinheiro para 
investimento, não há a 
necessidade de parcelar o 
reajuste dos trabalhadores. 
Por isso, a luta continua!

Após forte mobilização, a Braskem de Paulínia recuou e aplicou 
8,5%. Campanha Salarial foi marcada por tentativas da empresa 
em impedir a ação sindical

Companheiros/as da Hinode, em Barueri, conquistaram os 8,5% 
sem parcelamento. PPG do Brasil: multinacional ainda não atendeu reivindicação 

do reajuste integral apesar de ter movimentado  15 bilhões de 
dólares em vendas em 2016. 

ções que o sindicato tinha 
para passar referente à 
campanha salarial.

Não bastasse isso, a 
Braskem conseguiu uma 
liminar para impedir que o 
Unificados realizasse as-
sembleia na porta da fábrica, 
obrigando-o a manter distân-
cia de 500 metros do portão 
da empresa, sob pena de 
multa. O Unificados recorreu 
da decisão e o desembar-
gador do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região 
derrubou os efeitos da deci-
são anterior, reconhecendo 
o direito do sindicato em 
realizar a ação sindical.
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Faturamento foi 
de mais de R$ 
85,35 bilhões. 
Então, vamos à 
luta em defesa 
de nossos 
direitos!

do Unificados

Segundo notícias divul-
gadas na imprensa pela 
associação que representa 
os laboratórios farmacêu-
ticos, as vendas do setor 
cresceram 13,1% em 2016. 
Isso representa R$ 85,35 
bilhões – um valor altíssimo 
que só foi atingido porque 
os/as trabalhadores/as no 
chão das fábricas garanti-
ram a produção. 

Outro dado relevante é 
que o crescimento nominal 
da receita com vendas de 
remédios no país ficou aci-
ma da inflação. Isso signi-
fica que medicamentos se 
tornaram mais caros para 
os trabalhadores (12,5%) 
frente a uma inflação de 
6,29% (IPCA). Para o pa-
trão, significou aumento 
do seu faturamento, do 
seu lucro. Porém, isso não 
se refletiu em ganho sala-
rial para o trabalhador da 
indústria. 

Os números do setor 
farmacêutico desfilam no 
noticiário como algo posi-
tivo sem levar em consi-
deração que são resultado 
de aumento da exploração 
no chão da fábrica. No ano 
passado, usando o argu-
mento da crise econômica, 
muitas farmacêuticas de-
mitiram trabalhadores para 
tocar a produção com me-
nos gente, pressionando 
e assediando moralmente 
trabalhadores/as nas li-
nhas de produção.

Prova disso é que pela 
primeira vez desde 2011, o 
número de pessoas empre-
gadas no setor caiu, apesar 
do aumento no faturamen-

Exemplo de que o setor vai muito bem: Pfizer teve um lucro de 
US$ 3,02 bilhões entre janeiro e março deste ano, alta de 26,9%

to e nas unidades vendi-
das. Segundo informação 
divulgada no jornal Folha 
de São Paulo no dia 25/01, 
o último trimestre foi o pior 
para os trabalhadores, 
com 1.500 demissões. O 
saldo de contratações e 
desligamentos no do ano 
foi negativo em 107. 

É hora de arrepiar!
Os dados comprovam 

que o setor farmacêuti-
co acumula 15 anos de 
crescimento e elevada lu-
cratividade.  Agora é hora 
de lutar por reajustes que 
nos garantam aumento 

Setor farmacêutico

VENDAS CRESCERAM 13,1%
real e também a defesa 
de direitos historicamente 
conquistados. 

Até a nossa data-base 
em 1º de abril, que é quan-
do patrões e Fetquim (Fe-
deração dos Trabalhadores 
do Ramo Químico do Esta-
do de São Paulo) abrem o 
processo de negociação da 
campanha salarial, vamos 
juntos construir a mobili-
zação. Converse com seus 
companheiros de trabalho 
sobre a importância de 
participar das assembleias 
nas portas das fábricas e 
encontros organizados pelo 
Unificados.  Vamos à luta!!

Você sabia que a Con-
venção Coletiva de Tra-
balho (CCT) do Setor 
Farmacêutico é conside-
rada pelo DIEESE (De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) uma 
das melhores do país?  
Ela é resultado de anos 
de lutas do Unificados 
junto à Federação para 
garantir aos trabalhado-
res do setor farmacêuti-
co direitos a mais, além 
dos estabelecidos pela 
Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT). 

Nenhum direito caiu 
do céu. É a cada campa-
nha salarial que avança-
mos e melhoramos a nos-
sa convenção, atendendo 
às necessidades dos/as 
trabalhadores/as. Nes-
te ano, toda convenção 
coletiva será discutida. 
Para o Unificados, em 
direito conquistado só 
se mexe para melhorar! 
Confira alguns exemplos 
de direitos que são resul-
tado de anos de lutas:

Jornada de trabalho

Licença maternidade

Horas extras

Adicional noturno

Cesta Básica/  
Tíquete Alimentação

Acesso a 
medicamentos

União estável entre 
pessoas do mesmo 
sexo

Seguro de vida

CLT
Até 44h semanais

4 meses

O valor deve ser, no 
mínimo, 50% superior 
ao valor da hora normal

Acréscimo de 20%, 
pelo menos, sobre a 
hora diurna

CCT Setor Farmacêutico
Até 40 horas semanais

6 meses

110% superior ao valor da hora normal

40% de acréscimo em relação à 
hora diurna

Empresas até 100 trabalhadores 
pagam cesta no valor de R$ 100.  Nas 
empresas a partir de 101, o valor é de 
R$ 160 

Subsídio de 30% a 80% do valor 
gasto com medicamentos vendidos 
sob prescrição médica e mediante 
apresentação da receita médica. 
Percentual do subsídio varia de acordo 
com faixas salariais

Os benefícios previstos na convenção, 
concedidos aos dependentes legais 
do trabalhador valem ao (a) parceiro 
(a) em união estável de pessoas do 
mesmo sexo

Em caso de morte ou invalidez por 
motivo de doença atestada pelo INSS, a 
empresa uma indenização equivalente 
ao seu salário nominal

A melhor Convenção Coletiva do país 
é resultado de NOSSA LUTA!
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Manifestantes 
de mais de 
600 países 
exigiram do 
presidente dos 
E.U.A respeito 
às mulheres, 
aos Direitos 
Humanos

Marcha das Mulheres reuniu 
milhões contra Donald Trump

do Unificados

O maior protesto regis-
trado em um único dia na 
História dos Estados Uni-
dos foi organizado por mu-
lheres que decidiram dar o 
recado de resistência logo  
após a posse do presidente 
Donald Trump em um ato 
que reuniu 2,5 milhões de 
pessoas em Washington, 
no dia 21/01. 

“Nós representamos for-
ças poderosas de mudança 
que estão determinadas a 
impedir as culturas moribun-
das do racismo e do hetero-
-patriarcado de levantar-se 
novamente. (…) Esta é uma 
Marcha das Mulheres e ela 
representa a promessa de 
um feminismo contra o per-
nicioso poder da violência 
do Estado. E um feminismo 
interseccional que convoca 
todas/os nós à resistência 
contra o racismo, a islamo-
fobia, ao anti-semitismo, à 
misoginia e à exploração ca-
pitalista”, afirmou a filósofa 
socialista Angela Davis em 
discurso durante a Marcha 
das Mulheres.

Mulheres e homens de 
todas as idades seguiram o 
mesmo percurso do desfile 
da posse do presidente 
Donald Trump, que partiu 
do Congresso até a Casa 
Branca – sede do poder 
executivo dos Estados Uni-
dos. O protesto reuniu 
muito mais pessoas que 
a posse de Trump. Esta 
gigantesca manifestação é 

uma resposta imediata da 
população mundial às de-
clarações desrespeitosas 
às mulheres feitas pelo pre-

sidente recém empossado 
nos Estados Unidos Donald 
Trump e às medidas con-
servadoras e xenofóbicas 

No final de 2016, o Coletivo de Mulheres organizou um 
debate sobre a representação das mulheres na mídia com a 
participação da jornalista, militante feminista e integrante do 
coletivo Intervozes Marina Pita

Unificados atua no combate à 
violência contra as mulheres
O Unificados desen-

volve um forte trabalho 
voltado ao combate à vio-
lência contra as mulheres. 
Foi criado no sindicato um 
Coletivo de Mulheres que 
tem realizado debates 
presencias, organizando 
oficinas com os/as tra-
balhadores/ as da base e 
pautado assuntos divulga-
dos em nossos meios de 
comunicação.

A última atividade de 
2016 foi um debate aber-
to à comunidade sobre a 
forma como as mulheres 
são tratadas pela mídia. 
Os meios de comunicação 
têm grande parcela de 
respon sabilidade sobre os 
casos de violência e ma-
chismo por propagarem 
a imagem das mulheres 
como objeto. Somos o 5º 
pais que mais mata mu-
lheres no mundo. 

No Brasil, em 2015, 
uma lei alterou o código 
penal incluindo feminicídio 
como um tipo de homicídio 
qua lificado incluindo-o no 

(que disseminam o ódio e 
aversão às pessoas que 
vem de fora do país) anun-
ciadas durante sua campa-

nha eleitoral e já adotadas 
como o decreto proibindo 
a entrada de imigrantes e 
refugiados de sete países 
de maioria muçulmana nos 
EUA. 

O resultado da eleição 
em novembro do ano pas-
sado motivou a aposentada 
havaiana Teresa Shook a 
lançar, sem grandes pre-
tensões, um evento em 
rede social convidando 
mulheres a protestar na 
capital estadunidense após 
a posse do republicano. 
O evento foi crescendo 
em adesão até resultar na 
grande marcha que con-
tou com a participação de 
ativistas dos direitos civis 
e celebridades como a 
cantora Madona e o docu-
mentarista Michael Moore.

rol dos crimes hediondos, 
com punições mais seve-
ras (de 12 a 30 anos). Na 
prática, isso quer dizer 
que casos de violência 
doméstica e familiar ou 
menosprezo e discrimi-
nação contra a con dição 
de mulher passam a ser 
vistos como qualifica dores 
do crime. Leis como essa e 
como a lei Maria da Penha 
são importantes, porém 
o fim da violência contra 
as mulheres depende de 
um conjunto de mudanças 
culturais. 

Retrocesso na Russia
A Duma, câmara baixa 

do parlamento russo, apro-
vou, em terceira e última 
leitura, por 380 votos a 3, 
uma lei que despenaliza 
a violência doméstica em 
casos em que a agressão 
não cause traumatismo 
sério ou que a violência não 
seja repetida em um prazo 
de 12 meses. 

Só quando o agressor 
voltar a agredir o mesmo 

fa miliar poderá ser pro-
cessado pela via penal e 
castigado com a prisão, e 
somente quando o agredi-
do conseguir demonstrar 
os fatos, porque a Justiça 
não atuará de ofício nestes 
casos. 

De acordo com estatísti-
cas do próprio governo rus-
so, 40% de todos os crimes 
violentos são cometidos no 
núcleo familiar. No total, 
36 mil mulheres apanham 
de seus parceiros a cada 
dia no país.

2,5 milhões de pessoas aderiram a Marcha das Mulheres em Washington (EUA): resistência e luta 
desde o 1º dia de trabalho do presidente Donald Trump.
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Craques estarão no Cefol 
em Campinas e em Osasco!

Que tal assistir 
um jogo com craques 
como Valdeir, Zenon, 
Amoroso, Amaral, Di-
nei, João Paulo, Eze-
quiel e Biro Biro? Eles 
estarão no domingo 
12/02 no Cefol Osas-
co para estrear o novo 
gramado do campo 
de futebol disputan-
do uma partida com 
os trabalhadores da 
Henckel, campeão do 
Torneio de futebol da 
Regional Osasco em 
2015. Na sequência, 
o segundo colocado do 
torneio/2016, o time 
dos trabalhadores da 
Mebrasi, joga contra o 
terceiro colocado, time 
dos trabalhadores da 
Eldorado. Os jogos 
serão das 11h às 16h.

Abertura do campeonato do 
Cefol Campinas

No dia 26/02, às 9h30, 
haverá a abertura do 9º  
tradicional campeonato de 
futebol no Cefol Campi-
nas, com a presença dos 
craques: Zenon, Ezequiel, 
João Paulo  Valdeir. Cada 
time formado que compa-
recer com seus oito jogado-
res uniformizados ganhará 

uma bola de futebol. Ha-
verá sorteio de um jogo de 
uniformes entre os times 
presentes. E no dia 05 
de março às 9h30 ocorre 
a reunião para organi-
zar o campeonato. Você 
pode inscrever o seu time 
pelo e-mail quimicoscps@
yahoo.com.br ou pelos 
telefones: 99167-8619 e 
37354900. Participe!

Sindicalizados 
têm acesso 
a atividades 
de lazer de 
qualidade nos 
Centros de 
Formação e 
Lazer (Cefol). 
Conheça mais... 
e aproveite!

do Unificados

Ao se sindicalizar, você 
passa a ter direito a usu-
fruir das estruturas de 
lazer mantidas pelo Sindi-
cato Químicos Unificados. 
Os Centros de Formação e 
Lazer (Cefol) de Osasco e 

O Cefol Campinas 
tem um novo espaço 
para uso nos eventos 
do Unificados: a Arena 
Cefol.  Ela foi constru-
ída a partir da parceria 
entre a casa de shows 
Folk Valley e a Regional 
Campinas do Sindicato 
Químicos Unificados. 
Com isso, nos shows 
sertanejos organizados 
por esta casa noturna, 
os sindicalizados/as e 
sócios do Cefol têm um 
grande desconto, pa-
gando R$ 45 (pista). O 
próximo show será de Si-
mone e Simara (25/03). 

Vem aí: CarnáCefol!

Venha pular o carnaval 
nos Centros de Formação 
e Lazer de Campinas e 
Osasco! As duas uni-
dades terão programa-
ção especial durante o 
dia (sábado, domingo, 
segunda e terça-feira), 
com DJs, shows musicais 
e muita animação com 
dançarinos. Imperdível! 
Você pode cair na folia... 
ou simplesmente curtir o 
Cefol todos estes dias. 
Venha com a gente!

de Campinas são excelen-
tes opções para passar o 
final de semana em família, 
com tranquilidade e em 
meio à natureza. 

Há opções de lazer 
para todos os gostos: 
campos de futebol, qua-
dras para práticas espor-
tivas, playground para 
crianças, piscinas para 
adultos e para crianças 

com toboáguas, área para 
churrasco, salão de jogos, 
sauna, lagos para pesca-
ria, salão para reuniões, 
encontros e práticas de 
formação. 

Sindicalizado e depen-
dentes não pagam nada 
para utilizar o Cefol e ain-
da têm entrada gratuita 
nas diversas festas que o 
Unificados realiza (Festa 

Cefol Osasco está pronto para receber sua visita! Para mais 
informações: (11) 4703-4113.

da Retomada e Juventude, 
Festa Julina, Festa das 
Crianças e Festa de Fim 
de Ano).

Lazer e cultura são 
prioridades

A qualidade de vida 
dos/as trabalhadores/as 
e saúde passa também 
pela qualidade dos mo-
mentos de descanso. Por 

isso, além da defesa dos 
direitos das companheiras 
e companheiros do setor 
químico e farmacêutico, 
o Unificados investe na 
formação e lazer de qua-
lidade. 

Para saber mais infor-
mações sobre o Cefol, 
você pode acessar este 
link: http://migre.me/
vXQkQ

O Cefol Campinas conta também com apartamentos 
para hospedagem aos finais de semana. Informe-se 
pelo telefone: (19) 5704-9290.

CEFOL 
CAMPINAS

Rodovia Dom 
Pedro I, km 

118 – sentido 
Jacareí

CEFOL OSASCO

Estrada das 

Mulatas, nº 1.000

Unificados tem excelentes 
opções de LAZER e CULTURA

Estão abertas as inscrições para o 9º campeonato no Cefol 
Campinas!

Programe-se: 
Shows e Carnaval!
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por exemplo, foi enterrado 
com o projétil (bala) na es-
pinha cervical. Como pode 
enterrar um corpo com uma 
prova da execução sumária? 
Depois de seis anos é que 
conseguimos exumar o cor-
po e retirar a bala de calibre 
38 que era a munição que os 
policiais usavam na época.
 
Unificados |  A responsabi-
lização do Estado pelos 
crimes bárbaros é algo 
bastante presente nas 
falas das mães. Mas, e a 
população em geral?

André Caramante - Uma 
das várias missões do li-
vro é propor o debate em 
torno dessa questão da 
responsabilização. O que a 
gente gostaria é que este 
assunto fosse tratado de 
maneira séria e não cair na 
banalização de que a luta 
pelos Direitos Humanos é 
a defesa de bandido. Esta 
é uma distorção muito gran-
de. Quem defende Direitos 
Humanos, defende a lei. 
Somos todos defensores 
da lei. Eu diria a população 
em geral para não espera-
rem que a violência bata 
à porta para tratar deste 
assunto. Não se contentar 

com as coisas que chegam 
praticamente embaladas na 
televisão. Não deixe para 
agir apenas quando seu fi-
lho, parente ou amigo forem 
atingidos pela violência do 
Estado. Isso é um problema 
que diz respeito a todos 
nós, porque um país só é 
democrático quando as leis 
são respeitadas. Não está 
na lei que o policial tem que 
prender, julgar e executar 
a pena.

Unificados |  De lá para cá, 
algum avanço? 

Débora Silva  - Só os 
homicídios avançam. O 
modus operandi funciona 
até os dias de hoje. Jovens 
negros, pobres e periféricos 
continuam sendo assassina-
dos. E isso continua assim 
porque não houve punição 
dos policiais. Os inquéritos 
foram todos arquivados. O 
único caso que foi para fren-
te foi de um policial que foi 
condenado a 35 anos, mas 
ele continua trabalhando 
na instituição. Também 
não houve resposta quanto 
ao pedido de federalização 
das investigações. Quando 
percebemos que os arqui-
vamentos estavam como 

em efeito dominó fizemos 
este pedido. Era uma dança 
de carimbos. O Ministério 
Público pedia investiga-
ção, chegando no Distrito 
eles investigavam apenas a 
vida dos jovens e não a de 
quem matou e isso voltava 
ao Ministério Público e o 
caso era arquivado. A luta 
continua porque a gente 
precisa desmilitarizar esta 
democracia. Quem lutou no 
passado pela democracia 
deixou a polícia militarizada, 
numa bolha, porque o alvo 
das perseguições sempre 
foram os pobres, negros 
favelados e periféricos. 

Unificados |  Qual alerta que 
você faz à população? 

Débora Silva  - Quem 
cala consente. Um dia a 
violência vai bater na porta 
de sua casa, seja por parte 
do Estado seja a violência 
dos revoltados, de todos 
que estão a margem. A vio-
lência institucional tem que 
ser banida. Onde há polícia 
violenta, temos população 
violenta. Quando o Estado 
não cuida, ele mata. Se não 
for pela bala policial, mata 
pela falta de saúde, seguran-
ça, acesso à educação.

Unificados | Como surgiu o 
movimento Mães de Maio? 

Débora Silva  - Surgiu 
após o enfático episódio do 
assassinato do meu filho e 
mais de 600 jovens em uma 
semana em maio de 2006, 
no estado de São Paulo. 
Foi quando os agentes pe-
nitenciários e civis estavam 
achacando familiares de 
presos e, como retaliação, os 
presos se rebelaram contra 
isso e começou um ataque 
ao braço armado do Estado. 
Como houve esse ataque, o 
Estado foi para as periferias 
e favelas para matar nossos 
filhos. Fiquei debilitada, com 
depressão, porque perdi um 
filho que tinha saído de uma 
jornada de trabalho de 8 
horas, mesmo com atesta-
do médico. Ele trabalhava 
como gari para a prefeitura 
de Santos e foi assassinado 
no dia 15 de maio, durante o 
toque de recolher ordenado 
pelo Estado. Meu filho tinha 
ido buscar amoxilina para o 
dente quando foi abordado 
de maneira truculenta em 
posto de gasolina. Fiquei 
muito doente. Pedi as ima-
gens da câmera de monito-
ramento do posto e a Polícia 
Civil não me atendia. Cai em 
depressão muito profunda 
porque eu queria uma ex-
plicação porque mataram 
meu filho. Depois de 40 
dias sem levantar da cama, 
sem ter forças para nada, 
meu marido me levou para 
o hospital. Fiquei sete dias 
internada e meu filho apare-
ceu para mim. Em princípio 

achei que era por causa dos 
remédios, mas aí vi que era 
ele. Eu estava com marcas 
de dedos nos braços. Foi o 
jeito que ele me arrancou da 
cama. Ele disse: “Mãe, eu 
não quero voltar. Lute por 
Justiça.  A senhora tem que 
se levantar dessa cama para 
lutar pelos os meus irmãos. 
Saindo do hospital, eu procu-
rei algumas mães, a Ednalva, 
Vera Freitas, Vera Gonzaga 
e montamos o movimento 
Mães de Maio.

Unificados |  O que represen-
ta para vocês a publicação 
deste livro, após 10 anos 
das chacinas que deram 
origem ao movimento? 

Débora Silva  - O livro, 
para nós, é um pouco da me-
mória e da voz das mulheres 
que são invisíveis. Algumas 
delas, além de perder o fi-
lho, foram violentadas pelos 
agentes numa prática de vio-
lência institucional que pre-
cisa acabar. Foi um trabalho 
jornalístico muito bom de um 
jornalista que acompanhou 
vários casos das mãos da-
quela época e que continua 
sendo feito até hoje. São 15 
relatos, com dois perfis de 
mães: das mulheres de 2006 
e dos anos consecutivos. O 
que os relatos mostram é a 
grande farsa do dos autos 
de resistência (termo usado 
pela polícia para dizer que 
as mortes foram para se 
defender de algum ataque). 
Aprendemos a analisar as 
falhas gravíssimas dos exa-
mes cadavéricos. Meu filho, 

Perfil da 
população 
carcerária 
é o mesmo 
das vítimas 
da violência 
policial: 
jovens, 
negros e 
pobres

18 e 29 anos, 61,6% são 
negros e 75,08% têm até 
o ensino fundamental com-
pleto. Não por acaso, este é 
o mesmo perfil das vítimas 
de chacinas e extermínio 
policial. 

O Unificados defende 
o urgente combate a esta 
política e a necessidade de 
multiplicar as vozes que se 
levantam contra a injustiça. 
Por isso, trazemos nesta 
edição a entrevista com Dé-
bora Silva Maria, uma das 
fundadoras do movimento 
Mães de Maio que iniciou 
a luta contra este modo de 
operar a Polícia e do Estado 
em maio de 2006 e André 
Caramante, jornalista do 
portal Ponte Jornalismo e 
responsável pela organiza-
ção do livro “Mães de Luta: 
Dez Anos dos Crimes de 
Maio de 2006”, lançado no 
final do ano passado. 

do Unificados

O ano de 2017 começou 
com rebeliões violentas em 
presídios em Manaus (AM), 
Monte Cristo (RR), Natal 
(RN) e em Bauru (SP). 
Presídios superlotados são 
o reflexo de uma política 
de Estado que se transfor-
mou em uma indústria de 
prisões em massa. Houve 
crescimento de 575% da 
população carcerária nos 
últimos 26 anos. O alvo: jo-
vens negros da periferia dos 
grandes centros urbanos. 
A estas pessoas é negado 
sistematicamente o direito 
de defesa por meio de uma 
conduta policial pautada 
pelo extermínio e encarce-
ramento. Prova disso está 
registrado no Levantamento 
Nacional de Informações 
Penitenciárias (Infopen): 
55% dos presos têm entre 

“Quando o Estado não cuida, MATA”


